
2RAOEN INTERACTIVE MAP Survey Questionnaire
(pagkatapos sagutan at i-save, ipadala ito sa  raoen.interactivemapping@gmail.com)

Pangalan:

Grupo/ Organisasyon: 

Relihiyon (Kung walang relihiyon ay maaaring lagyan ng WALA):                              

Lokasyon: 

A1. Ano ang mga banta at isyu sa kapaligiran sa iyong estado, bansa, lugar o pamayanan? 
(Lagyan ng tsek ang lahat ng posibleng sagot)
    Polusyon sa hangin                                                                      
    Pagkaubos ng mga hayop o halaman sa isang lugar                                                                   
    Labis na pangingisda  
    Pagbabaha sa baybayin                                                                     
    Mga bagyo                                     
    Pagtaas sa lebel ng tubig dagat                  
    Tagtuyot                                                                  
    Mga lindol
    Baha
    Pagkasunog ng kagubatan
    Pagkawala / Kontaminasyon sa Tubig na galing sa ilalim ng lupa
    Pagkaroon ng invasive alien species
    Landslide
    Pagmimina
    Pagkawasak ng coral reefs
    Mga kakulangan sa tubig
    Polusyon sa tubig
    Tsunami
    Hindi tamang pagtatapon ng mga basura
    Pagguho ng lupa
   Iba pa: (Pakisulat ang iba pang mga banta sa kapaligiran at mga isyu na hindi nabanggit
sa listahan) Maaaring lagyan ng WALA kung walang iba pang mga isyu.

(Isulat ang pangalan ng lugar na nauugnay sa mga banta at isyu ng kapaligiran)



A2. I-rate ang antas ng kalubhaan ng pagbabanta sa kapaligiran at mga isyu na iyong 
natukoy.
(5 - Pinakamatindi, 1 - Pinakakaunting Malubha) Isulat ang NA kung hindi nararapat

  Polusyon sa Hangin
  Pagakaubos ng mga hayop o halaman sa isang lugar
  Labis na pangingisda
  Pagbabaha sa Baybayin
  Mga Bagyo
  Pagkalbo at Pagkasira ng Kagubatan
  Tagtuyot
  Mga lindol
  Baha
  Pagkasunong ng kagubatan
  Pagkawala / Kontaminasyon sa Tubig na galing sa ilalim ng lupa 
  Pagkakaroon ng invasive alien species
  Landslide
  Pagmimina
  Pagkawasak ng coral reefs
  Pagtaas sa tubig ng dagat
  Pagguho ng lupa
  Tamang pagtatapon ng basura
  Tsunami
  Polusyon sa tubig
  Mga kakulangan sa tubig

A3. Paano nakakaapekto ang bawat isyu na nakalista sa iyong pang-araw-araw na buhay at 
sa iyong lugar? (Ibahagi ang iyong mga pananaw at karanasan sa pamamagitan ng 
pagbabahagi ng mga kwento ng pagsasalaysay, larawan at video)



Video: Mangyaring ilagay ang iyong link sa youtube o vimeo dito
(Mangyaring  isama  ang  iyong  link  sa  video  mula  sa  Youtube  o  iba  pang  platform  ng
pagbabahagi ng video kung mayroon)

A4. May alam ka bang mga proyekto, initiatives, o mga gawain (lokal, pambansa, global) na
kasalukuyang  tumutugon  sa  mga  isyung  ito  sa  iyong  lugar?  (Ibahagi  ang  iyong  mga
pananaw at karanasan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kwento ng pagsasalaysay,
mga contacts o mga larawan at video)

  

Video: Mangyaring ilagay ang iyong link sa youtube o vimeo dito
(Mangyaring  isama  ang  iyong  link  sa  video  mula  sa  Youtube  o  iba  pang  platform  ng
pagbabahagi ng video kung mayroon)

A5. Kasama ka ba sa alinman sa mga hakbangin na ito? Sa anong kapasidad / posisyon ang
iyong ginagampanan? (Ibahagi ang iyong mga pananaw at karanasan sa pamamagitan ng
pagbabahagi ng mga kwento ng pagsasalaysay, mga contacts o mga larawan at video)

Video: Mangyaring ilagay ang iyong link sa youtube o vimeo dito
(Mangyaring isama ang iyong link sa video mula sa Youtube o iba pang platform ng 
pagbabahagi ng video kung mayroon)



A6.  Anong  mga  pakikipagtulungan  ang  kinakailangan  upang  suportahan  ang  mga
pagkukusa na ito at lalong palakasin ang pagtugon sa mga banta at isyu sa kapaligiran?
(Ibahagi ang iyong mga pananaw at karanasan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga
kwento ng pagsasalaysay, mga contacts o mga larawan at video)

Video: Mangyaring ilagay ang iyong link sa youtube o vimeo dito
(Mangyaring  isama  ang  iyong  link  sa  video  mula  sa  Youtube  o  iba  pang  platform  ng
pagbabahagi ng video kung mayroon)

A7. Paano mo nakuha ang iyong mga pananaw sa mga banta at isyu sa kapaligiran?
(I-check ang lahat ng pwede)
         
    Personal na karanasan
    Mga miyembro ng pamilya o kaibigan
    Komunidad
    Simbahan
    Mga Pangkat na Pangkapaligiran
    Mga Lokal na Konseho
    Mga Ahensya ng Gobyerno
    Mga Public Library
    Paaralan / Kolehiyo / Unibersidad
    Balita sa TV / Dyaryo / Radyo
    Iba pa:

   

  
Section B. Ugnayang pang-Kultura
Ang seksyon na ito ay tinitingnan ang ugnayan sa pagitan ng natural na kapaligiran at ang
kultura ng lugar na bahagi ka.



B1. Gaano kahalaga ang kaugnayan ng natural na kapaligiran sa iyong kultura?
    Sobrang importante
    Medyo mahalaga
    Hindi masyadong mahalaga
    Hindi mahalaga
B2.  Paano  nakakaapekto  ang  mga  pagbabanta  at  isyu  sa  kapaligiran  na  ito  sa  iyong
kaugnayan sa iyong tanawin / seascape? (Ibahagi ang iyong mga pananaw at karanasan sa
pamamagitan  ng pagbabahagi  ng  mga kwento  ng  pagsasalaysay,  mga  contacts o  mga
larawan at video)

Video: Mangyaring ilagay ang iyong link sa youtube o vimeo dito
(Mangyaring  isama  ang  iyong  link  sa  video  mula  sa  Youtube  o  iba  pang  platform  ng
pagbabahagi ng video kung mayroon)

B3.  Paano natin mapapanatili ang integridad ng mga kultura at ang aming kaugnayan sa
lupa at tubig habang tumutugon tayo sa mga banta at isyu sa kapaligiran? (Ibahagi ang
iyong mga pananaw at karanasan sa pamamagitan ng pagbabahagi  ng mga kwento ng
pagsasalaysay, mga contacts o mga larawan at video)

Video: Mangyaring ilagay ang iyong link sa youtube o vimeo dito
(Mangyaring isama ang iyong link sa video mula sa Youtube o iba pang platform ng 
pagbabahagi ng video kung mayroon)



Mga Puna / Komento / Mungkahi
Mayroon bang mga isyu o isyu na nauugnay sa mga hamon na kinakaharap ng mga 
pamayanan sa pangangalaga sa mga kagubatan, karagatan, at mga tao na hindi tinanong 
sa survey na ito?

Mangyaring tukuyin ang mga iminungkahing isyu o isyu at katanungan na maaari naming
idagdag
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